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Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 kod i nazwa obszaru w województwie dolnośląskim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Żwirownie w Starej Olesznej 

Kod obszaru PLH020049 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF plik PDF SDF stanowiący załącznik nr… 

Położenie Województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Bolesławiec 

Powierzchnia obszaru (w ha) 41,8 ha 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 został zatwierdzony 

decyzją Komisji Europejskiej 12 grudnia 2008 roku przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE) 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej w dniu 13.02.2009 r. (Dz. Urz. UE z dnia 

13.02.2009 L 43 str. 63) 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

04.2013 r. 

Termin zatwierdzenia Planu 1 kwietnia 2014 r. 

Koordynator Planu Renata Sierżant, rsierzant@rdos.wroclaw.pl, +48 713406888 

Planista Regionalny Andrzej Ruszleiwcz aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 71 340 68 39, 721 468 852. 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
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1.2 Ustalenieterenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrodylub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu zesporządzania 

PZO 

Powierzchniakrajowe

j formy ochrony 

przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

 Bory Dolnośląskie PLB020005  Nie zachodzą przesłanki  

określone w art. 28 ust. 11  

ustawy o ochronie przyrody,  

które uzasadniałyby  

nieobejmowanie całości  

obszaru projektem Planu.  

Omawiany obszar Natura 2000  

nie pokrywa się z innego  

rodzaju obszarowymi formami  

przyrody (rezerwatem, parkiem 

narodowym, parkiem  

krajobrazowym), dla których  

ustanowiono plan ochrony czy  

zadania ochronne, nie leży na  

terenie obszaru morskiego dla  

którego nie ma obowiązku  

tworzenia planu zadań  

ochronnych. 

 

 

Teren objęty PZO: obszar Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 o powierzchni 41,8 [ha] 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w pkt 13. 

 

1.2. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu  

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 

który to obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – DZ. U. L 206 z 22.7.1992, ze zm.). 

Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem do zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych, dla których utworzono obszar 

sieci Natura 2000. Dokument sporządza się na okres 10 lata a jego podstawę prawną stanowi zarządzenie właściwego miejscowo regionalne-

go dyrektora ochrony środowiska. Sporządzany jest dla całości obszaru Natura 2000, z wyłączeniem tylko obszarów morskich i obszarów, na 

których ochrona została odpowiednio zaplanowana w innym trybie. PZO opracowywany jest na podstawie istniejącej wiedzy uzupełnionej    

o podstawowe prace terenowe w standardzie obserwacji monitoringowej – w celu zestandaryzowanego opisania stanu ochrony poszczegól-

nych przedmiotów ochrony, ewentualnie weryfikacji lub rozpoznania uwarunkowań realizacji planowanych działań. Obejmuje on m.in. oce-

nę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. Dokument ten zakłada także 

weryfikację granicy obszaru - dokonanie uszczegółowienia i ewentualnych zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000 na podstawie wy-

ników przeprowadzonych badań terenowych oraz po rozpatrzeniu propozycji korekty granic zgłoszonej przez strony zainteresowane. Ustale-

nia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji samorządowej i terenowe organy administra-

cji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie obszaru Natura 2000, a także przedsiębiorców zain-

teresowanych realizacją przedsięwzięć na terenie obszaru Natura 2000. W planie zadań ochronnych mogą zostać sformułowane wskazania 

do zmian w istniejących dokumentach planistycznych. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej         

12 grudnia 2008 roku przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE) 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej w dniu 13.02.2009 r. (Dz. Urz. UE z dnia 13.02.2009 L 43 str. 63). 

 

Administracyjnie obszar zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, na terenie gminy: Bolesławiec. 

Obszar obejmuje kilka żwirowni i hałd piaskowych na lewym brzegu rzeki Bóbr. Wysokie piaszczyste wzniesienia otoczone przez niewielkie 

zbiorniki wodne i wilgotne piaszczyste skarpy tworzą wyjątkowe siedliska dla wielu rzadkich i chronionych gatunków (głównie hydro-         
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i amfibiontów). Najistotniejszą wartością obszaru jest występowanie gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG - elismy wodnej 

Luronium natans. Jest to jej jedno z 2 stanowisk ostatnio stwierdzonych w południowo-zachodniej Polsce. W 2007 roku nie potwierdzono 

obecności gatunku na tym stanowisku. Znaczną większość powierzchni ostoi zajmują zbiorniki wodne. Szacuje się, że siedliska przyrodnicze 

z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG pokrywają około 30% ostoi. 
Obszar wyznaczono w celu ochrony siedlisk i gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Przedmiotami ochrony (stan na sierpień 2013 r. – SDF stanowi załączniki nr 1) obszaru są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki 

zwierząt: 

 Siedliska nieleśne: 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

 Siedliska leśne: 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion) 

 Gatunki roślin 

1831 Elisma wodna (Luronium natans) 

 Gatunki zwierząt: 

1083 Jelonek rogacz (Lucanus cereus) 

1084 Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) 

 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac przy opracowywaniu projektu planu zadań ochronnych. 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, który stanowi, iż dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych 

na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 sporządzony zo-

stanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych 
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dla obszaru Natura 2000. W trakcie przygotowywania projektu planu ustalony zostanie teren objęty projektem oraz przedmioty ochrony ob-

szaru, sformułowane zostaną założenia do sporządzenia projektu planu. 

Informacja o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych podana zostanie do publicznej wiadomości, 

zidentyfikowane zostaną zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

dla których ochrony wyznaczono obszar.  

Struktura i zawartość planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym 

w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Żwirownie w Starej 

OlesznejPLH020049; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Podstawowym celem opracowania projektu planu zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru jest jak najszybsze rozpoczęcie działań 

niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Żwirownie w Starej OlesznejPLH020049, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze 

i gatunki, dla ochrony, których wyznaczono obszar Żwirownie w Starej OlesznejPLH020049, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne 

jest: 

• zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze, 

• ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

• uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

• rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 
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Podsumowując, projekt planu zadań ochronnych ma służyć wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu zagrożeń poprzez podejmowanie 

właściwych działań ochronnych i tym samym ochronę obszaru i przedmiotów jego ochrony. Jest to dokument dotyczący całego obszaru 

Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej, a jego ustalenia powinny być zrealizowane w ciągu 10 lat. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcza 

Pop.przemies

zcza-jąca się 

Pop. 

zimująca 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /Pow. 

względna 

Ocen

a 

ogóln

a 

Opina dot. 

wpisu 

S1 2330 

Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

Koelerio 

glaucae- 

Coryneph

oret 

eacanesce

ntis 

5,45    

 

A C A A 

Proponowan

e jest 

wykreślenie z 

SDF z uwagi 

na wybitnie 

atropogenicz

ny charakter 

siedliska. 

S2 3130 

Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami 

z Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

Littorellete

a, Isoëto-

Nanojunce

tea 

34,47    

 

C C A B 

Niemożliwość 

weryfikacji 

występowania 

siedliska w 

obszarze w 

roku 2013 

S3 3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

Nympheion

, Potamion 
1    

 

D    

Nie stanowi  

przedmiotu  

ochrony/ nie  

będzie  

omawiane w  

dalszej części  

dokumentacji  

S4 6120 

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

Koeleriong

laucae 
0,10    

 

D    

Nie stanowi  

przedmiotu  

ochrony/ nie  

będzie  
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(Koelerion 

glaucae) 

omawiane w  

dalszej części  

dokumenta-

cji 

S5 6510 

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherio

n elatioris) 

Arrhenathe

rionelatiori

s 

6,56    

 

C C C C 

Siedlisko 

usytuowane 

poza 

granicami 

obszaru 

Natura  2000 

S6 7150 

Obniżenia na 

podłożu 

torfowym z 

roślinnością ze 

związku 

Rhynchosporio

n 

Rhynchosp

orion 

1,63    

 

B C A B 

Uznano za 

przedmiot 

ochrony 

S7 91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion) 

Salicetum 

albo-

fragilis,Po

puletumalb

ae, 

Alnenion 

    

 

C C C C 

Siedlisko 

usytuowane 

poza 

granicami 

obszaru 

Natura  2000 

Jego stan 

zachowania 

oceniono jak 

o zły U2/ 

proponowane 

jest 

wykreślenie z 

SDF 

R1 1831 Elisma wodna 
Luronium 

natans 

 

 

 

 

 

 

   

 

C B A B 

Nie 

znaleziono w  

obszarze w  

trakcie prac  

terenowych 
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Z1 1083 Jelonek rogacz 
Lucanus 

cervus 
 R   

 

C B A B 

Nie 

znaleziono w  

obszarze w  

trakcie prac  

terenowych,/

proponowane 

jest 

wykreślenie z 

SDF 

Z2 1084 
Pachnica 

dębowa 

Osmoderm

a eremita 
 R   

 

C B C C 

Proponuje się 

zmiane oceny 

na D 

 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 

ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 

indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą.W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 

Pierwsze spotkanie informujące samorząd gminny o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu 

projektów planów zadań ochronnych (PZO). Następnie  30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w 

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim 

ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do 

opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim (w tym dla przedmiotowego 

obszaru). Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy w Bolesławcu. Następnie w dniu 29 

listopada 2012 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora 

ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2012 r. informujące o przystąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do 

sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000, w tym dla obszaru Żwirownie w Starej Olesznej. 

Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy w Bolesławcu oraz Starostwa Powiatowego w 
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Bolesławcu. W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych opracowano listę osób i podmiotów będących właścicielami działek 

położonych w granicach obszaru Natura 2000, prowadzących działalność w ich obrębie lub z innych przyczyn będących zainteresowanymi 

pracami nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej. W procesie prac nad projektem Planu 

przewidziano dwa spotkania dyskusyjne/warsztaty. Ich głównym celem było zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji dotyczących 

obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej wizji jego ochrony. Po spotkaniach sporządzane były 

raporty, które zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Bolesławiec w 

dniu 14 pażdziernika 2013 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy oraz właściciele terenu, na którym obszar jest zlokalizowany. 

Dyskutowano na temat perspektyw ochrony przedmiotów ochrony występujących w obszarze oraz działań, jakie należy podjąć w celu 

polepszenia ich stanu zachowania. Zorganizowano także wizje terenową w obszarze, w której uczestniczył przedstawiciel właściciela terenu. W 

trakcie drugiego spotkania które odbyło się w dniu 9 grudnia 2013 r., na którym obecny był właściciel Żwirowni przedstawiono projekt 

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i wspólnie przeanalizowano zapisane w nim działania ochrony czynnej. 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności(W przypadkuosób fizycznych, nie zamieszcza się danych 

osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe 

tych instytucji). 

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 

instytucji/osoby 

Kontakt 

 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 

promocja regionu, udostępnianie informacji, 

prowadzenie polityki w zakresie ochrony 

krajobrazu, tworzenie parków krajobrazowych 

Wybrzeże Słowackiego 

12-14, 50-411 Wrocław 

Tel. 71 776 90 53 Fax 71 341 

81 48 umwd@dolnyslask.pl 

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, realizacja 

polityki ochrony środowiska na terenie powiatu, 

udostępnianie informacji i promocja regionu, 

sporządzania uproszczonych planów urządzania 

lasów niepaństwowych 

Plac Marszałka 

J. Piłsudskiego 2 

59-700 Bolesławiec 

 

biuro@powiatboleslawiecki.

pl 

Tel. 075 732 32 58, 

fax 732 32 50 

 

 

Urząd Gminy w Bolesławcu 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 
ul. Teatralna 1a, 

59-700 Bolesławiec, 

urzadgminy@gminaboleslaw

iec.pl 

tel. +48 75 732 32 21 (22, 

23) 

fax. +48 75 735 17 83 

 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 

objętymi ochroną na terenie woj., promocja 

plac Powstańców 

Warszawy 1, 50-153 

Tel. 71 340 68 07 

Fax 71 340 68 06 sekretari-
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i udostępnianie informacji w tym zakresie, 

nadzór nad rezerwatem przyrody i 

ustanawianie jego planu ochrony 

Wrocław at@rdos.wroclaw.pl 

 Właściciel terenu Dane w osobnym pliku   

 

Pracownia Biologii Konserwatorskiej i 

Ochrony Bezkręgowców 

Prowadzenie prac naukowych m.in. w zakresie 

przyrody ożywionej Obszaru 

Zakład Biologii, 

Ewolucji i Ochrony 

Bezkręgowców 

ul. Przybyszewskiego 

63/77,  

51-148 Wrocław 

Tel. 71 375 63 85 

protka@biol.uni.wroc.pl  

 Ogród Botaniczny Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
Prowadzenie prac naukowych m.in. w zakresie 

uprawy roślin wodnych i błotnych 

Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

ul. Henryka 

Sienkiewicza 23 

50-335 Wrocław 

tel. (071) 322-59-57 

fax (071) 322-44-83 

e-mail: 

obuwr@biol.uni.wroc.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy(W przypadku osób fizycznych, nie zamieszcza się danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, danych 

kontaktowych. W przypadku przedstawicieli instytucji publicznych, zamieszcza się dane kontaktowe tych instytucji). 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 71 340 

68 39, 721 468 852,  

 

 Renata Sierżant Koordynator Planu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
rsierzant@rdos.wroclaw.pl,  

tel. 71/340 68 88 

 Marta Poprawska Ekspert fotosocjolog Lemitor Sp. z o.o. biuro@lemitor.com.pl 

 prof. Dariusz Tarnawski Ekspert entomolog Uniwersytet Wrocławski elater@biol.uni.wroc.pl 

 dr Ryszard Kamiński Botanik Ogród Botaniczny Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

kaminskr@biol.uni.wroc.pl 

 Andrzej Dutkowski Wójt Gminy Bolesławiec Urząd Gminy Bolesławiec a.dutkowski@gminaboleslawiec.pl 

 Roman Jaworski Zastępca Wójta Bolesławiec Urząd Gminy Bolesławiec r.jaworski@gminaboleslawiec.pl 

 Maria Fornagiel Kierownik Referatu Rolni-

twa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Gruntami 
 

Urząd Gminy Bolesławiec m.fornagiel@gminaboleslawiec.pl 

 Monika Krosondowicz  Urząd Gminy Bolesławiec m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl 

 Jarosław Babiasz  Urząd Gminy Bolesławiec j.babiasz@gminaboleslawiec.pl 

 Właściciele gruntu w 

obszarze 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

W tej części, oprócz zestawienia istniejących i dostępnych materiałów, należy krótko ocenić stopień ich wystarczalności i kompletności z punktu widzenia celu 

opracowania Planu 

L.p. 
Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 

Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do danych 

 
Materiały publikowane Standardowy Formularz Danych 

dla obszaru Natura 2000 

„Żwirownie w Starej Olesznej” 

PLH020049 

Podstawowe źródło 

danych o obszarze 

Dane niepełne, 

wymagające 

weryfikacji  

www.natura2000.gdos.gov.pl 

 

 
Materiały publikowane BazydłoE. Effect of enviromental 

conditions on the populations of 

Luronium natans (l.) raf.Polish 

Journal of Ecology 2004 

Dane pomocne w 

interpretacji wyników 

laboratoryjnych 

właściwości 

fizykochemicznych wody  

Wysoka jakość 

danych 

http://www.pol.j.ecol.cbe-

pan.pl/article/ar52_2_07.pdf 

 
Materiały publikowane Szmeja J. Bazydło E.The effect of 

water conditions on the phenology 

and age structure of Lunorium 

natans (L.) Raf populationActa 

Societas Botanicorum Poloniae 

2005,253-262. 

 

Dane pomocne w 

interpretacji wyników 

laboratoryjnych 

właściwości 

fizykochemicznych wody  

Wysoka jakość 

danych 

http://pbsociety.org.pl/journals/index.ph

p/asbp/article/view/asbp.2005.033 

 
Materiały publikowane Szmeja J. Elisma wodna Luronium 

natans;Monitoring siedlisk 

przyrodniczych, przewodnik 

metodyczny dla gatunków roślin, cz. 

1;  

Biologia i występowanie 

gatunku, metodyka badań 

oraz monitoringu  

wysoka 
plikpdf, http://www.gios.gov.pl 

 
Materiały publikowane Schubert T. Usuwanie drzew i 

krzewów na torfowiskach  

Dane pomocne przy 

planowaniu działań 

 http://www.staff.amu.edu.pl/~paleolim/

SLETT/slett%2004%202/slett%2004_2

http://www.pol.j.ecol.cbe-pan.pl/article/ar52_2_07.pdf
http://www.pol.j.ecol.cbe-pan.pl/article/ar52_2_07.pdf
http://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2005.033
http://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2005.033
http://www.staff.amu.edu.pl/~paleolim/SLETT/slett%2004%202/slett%2004_2_pp_75-84.pdf
http://www.staff.amu.edu.pl/~paleolim/SLETT/slett%2004%202/slett%2004_2_pp_75-84.pdf
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– jedna z metod czynnej ochrony 

torfowisk Studia Limnologica et 

Telmatologica 2010 75-84 

ochronnych dla siedliska 

7150 

_pp_75-84.pdf 

 
Materiały publikowane Matuszkiewicz W. Przewodnik do 

oznaczania zbiorowisk roślinnych 

Polski. PWN, Warszawa2008. 

 

 

Podstawowe źródło  

pomocne przy 

klasyfikacji zespołów 

roślinnych. 

 

Wysoka jakość 

danych (do 

interpretacji 

obserwacji 

terenowych) 

Prywatny zbiór autora  

 
Materiały publikowane Wysocki C. Sikorski P. 

Fitosocjologia stosowana w 

ochronie i kształtowaniu 

krajobrazu. Wydawnictwo SGGW 

2009  

 

źródło  

pomocne przy 

klasyfikacji zespołów 

roślinnych, oraz 

planowaniu zadań 

ochronnych dla siedlisk 

 

Wysoka jakość 

danych  

Prywatny zbiór autora  

 
Materiały publikowane Mróz W. (red.) 2012. Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. Część 

I,II,III. GIOŚ, Warszawa 

Źródło kluczowych 

informacji o wskaźnikach 

oceny stanu siedlisk 

przyrodniczych i sposobu 

prowadzenia monitoringu 

tych siedlisk 

Wysoka jakość 

danych (do 

interpretacji 

obserwacji 

terenowych) 

www.gios.gov.pl/ 

 
Materiały publikowane Perzanowska J. (red.) 2010. 

Monitoring gatunków roślin. 

Przewodnik metodyczny. Część I. 

GIOŚ, Warszawa. 

 

Źródło kluczowych 

informacji o wskaźnikach 

oceny stanu siedlisk 

przyrodniczych i sposobu 

prowadzenia monitoringu 

tych siedlisk 

Wysoka jakość 

danych (do 

interpretacji 

obserwacji 

terenowych) 

www.gios.gov.pl/ 

 
Materiały publikowane Koczur A. 7150 Obniżenia na 

podłożu torfowym z roślinnością ze 

związku Rhynchosporion 

metodyka monitoringu 

siedliska  

użyte przy ocenie 

stanu zachowania 

siedliska  

plikpdf, http://www.gios.gov.pl 

 
Plany/programy/strategie

/projekty 

Program ochrony środowiska dla 

gminy Bolesławiec na lata 2013-

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

Informacja o 

wysokiej wartości 

 

http://www.staff.amu.edu.pl/~paleolim/SLETT/slett%2004%202/slett%2004_2_pp_75-84.pdf
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2016 z perspektywą na lata 2017-

2020 

lokalnych gminy planistycznej 

 
Plany/programy/strategie

/projekty 

Wojewódzki Program Ochrony  

Środowiska Województwa  

Dolnośląskiego na lata 2008-2011  

 

Informacje ogólne o  

uwarunkowaniach  

lokalnych województwa 

 

Informacja 

planistyczna  

o wysokiej 

wartości  

http://bip.umwd.dolnyslask.pl 

 
Materiały 

niepublikowane 

Efekty introdukcji na stanowiskach 

zastępczych, na które w 2009r 

wprowadzono rośliny – I kontrola 

przeprowadzona w 2011 Ryszard 

Kamiński-Ogród Botaniczny we 

Wrocławiu 

 

Informacje na temat 

lokalizacji re 

introdukowanych 

stanowiska Elismy w 

Obszarze Natura 2000 

Żwirownie w Starej 

Olesznej 

Informacja do 

wysokiej wartości 

Dane uzyskane od Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska 

 
Ekspertyzy przyrodnicze Ekspertyza przyrodnicza z zakresu 

siedlisk przyrodniczych i gartunków 

roślin. Raport z badań terenowych 

prowadzonych w obszarze 

prowadzonych na potrzeby 

opracowania planu zadań 

ochronnych dla obszaru Żwirownie 

w Starej Olesznej PLH020049. 

Wykonana na zlecenie RDOŚ 

Wrocław przez Lemitor Ochrona 

Środowiska Sp. z o.o. 

Weryfikacja listy 

przedmiotów ochrony 

obszaru oraz ich stanu 

zachowania. 

Informacja do 

wysokiej wartości 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

 
Ekspertyzy przyrodnicze Praca zbiorowa pod kierunkiem 

Świerkosz K. 2006 Opracowanie 

rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000 w 44 

proponowanych Specjalnych 

Obszarach Ochrony  

na terenie województwa 

dolnośląskiego 

- raport zbiorczy 

 

Informacje na temat 

występowania i stanu 

zachowania siedlisk w 

obszarze 

Informacja o 

średniej wartości  

Zasoby RDOŚ Wrocław 
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Ekspertyzy przyrodnicze Ekspertyza przyrodnicza 

dotycząca stanu zachowania oraz 

liczebności populacji pachnicy 

dębowej Osmoderma eremita i 

jelonka rogacza Lucanus cervus w 

granicach obszaru Natura 2000 

Żwirownie w Starej Olesznej 

wykonana na zlecenie RDOŚ 

Wrocław przez prof. dr hab. 

Dariusza Tarnawskiego. 

Informacje na temat 

występowania gatunków 

bezkręgowców w 

obszarze 

Informacja do 

wysokiej wartości 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

 

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane 

nieopublikowane oraz informacje ustne.  

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie: 

Specjalny ObszarOchrony Siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049, zajmuje obszar o powierzchni 41,8 ha, położony jest w 

Makroregionie Niziny Śląsko-Łużyckiej w Mezoregionie Borów Dolnośląskich, w podprowincji Niziny Sasko-Łużyckiej, w prowincji Niżu 

Środkowoeuropejskiego wg regionalizacji fizyczno-geograficznej wg Kondrackiego (1994). Administracyjnie teren ten znajduje się w granicach 

województwa dolnośląskiego, powiat bolesławiecki, gmina Bolesławiec, obręb Trzebień Mały. 

Regionalizacja geobotaniczna: 

W regionalizacji geobotanicznej wg J.M. Matuszkiewicza 2008 obszar Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej położony jest w Krainie 

Południowowielkopolsko-Łużyckiej, w Podkrainie Łużyckiej w Okręgu Borów Dolnośląskich, podokręg Świętoszowski. 

Klimat: 

Wg regionalizacji R. Gumińskiego, obszar Gminy Bolesławiec leżyw dzielnicy klimatycznej podsudeckiej (XVIII) o klimacie typu podgórskich 

nizin i kotlin.W regionalizacji klimatycznej Dolnego Śląska opracowanej w 1957 roku przez A. Schmucka, okolice Bolesławca leżą na 

pograniczu dwóch regionów: pluwiotermicznego regionu przedgórskiego zgorzeleckiego, oraz regionu nadodrzańskiego wrocławsko–

legnickiego. Teren ten cechuje się nieco ostrzejszymi warunkami w porównaniu z regionem nadodrzańskim i stanowi stopień przejściowy 

między niżową częścią Dolnego Śląska a Sudetami. Klimat charakteryzuje się częstymi i szybkimi zmianami elementów pogody. Średnia 

temperatura roczna dla tego rejonu wynosi 7,8° C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 17,5 ° C, najchłodniejszym zaś 

styczeń z temperaturą –1,7°C. Ilość dni z przymrozkami to średnio 105 dni. Średnia suma opadów wynosi 650-700mm. Maksymalne opady 

występują w porze letniej (lipiec-1900mm), minimalne zaś występują zimą i wiosną (luty- 35 mm) Wiosenne i jesienne opady są długotrwałe, 

natomiast letnie trwają krócej, lecz są bardziej intensywne. Opadom tym często towarzysza burze, które intensywniej występują w miesiącach 
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letnich (czerwiec, sierpień) – średnio przez 23 dni. Potencjalny okres występowania opadów śnieżnych trwa około 170 dni, natomiast pokrywa 

śnieżna zalega przeciętnie 40-45dni. Pierwsza pokrywa śnieżna pojawia się 5 listopada a ostatnia 15 kwietnia. Długość okresu wegetacyjnego 

trwa 225 dni i należy do najdłuższych w Polsce. Przebieg wilgotności względnej uzależniony jest od pory roku, doby jak i sytuacji pogodowej. 

Maksimum występuje późną jesienią i zimą (grudzień 88%), minimum zaś na przełomie wiosny i lata (czerwiec 71%). W przebiegu dobowym 

maksimum przypada na godziny wieczorne i nocne, minimum zaś na południe. Z wilgotnością powietrza związane jest występowanie mgieł, 

których intensywność uzależniona jest od warunków lokalnych. Na omawianym terenie rejestruje się 70-80 dni z mgłą. Największe natężenie 

mgieł rejestruje się późną jesienią (listopad 14 dni). Maksimum zachmurzenia notowane jest w miesiącach późno jesiennych i zimowych 

(listopad,grudzień). Minima obserwuje się wczesną jesienią (wrzesień) i wiosną (maj). Do najpogodniejszych okresów w roku należy początek 

jesieni, najwięcej dni pochmurnych występuje natomiast w listopadzie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 0,3-5,4m/s. Okres ciszy 

obejmuje 26% całego roku  -najczęściej w czerwcu i sierpniu.  

Geologia: 

Gmina Bolesławiec położona jest na styku dwóch makroregionów: Niziny Śląskiej i Sudetów Zachodnich na wys.135-260mn.p.m.Wyróżnić tu 

można fragmenty następujących jednostek: RówninyWizowa, Równiny Nadbobrzańskieji Pogórza Bolesławieckiego,Wysoczyzny Chojnowskiej 

charakteryzującymi się odmiennymi formami morfologicznymi. Są to: wysoczyzna morenowa falista plejstoceńska i terasy związane z 

plejstoceńską i holoceńską działalnością wód rzeki Bóbr. Wysoczyzna morenowa plejstoceńska, położona na wys. 200-250m. npm. zajmuje ok. 

70% powierzchni gminy .Jest to forma łagodnie pofalowana z przewagą spadków do 5% . Terasy zajmujące pozostałe 30 % terenu, położone na 

wys. 170 -200m. npm tworzą zasadniczy wizualny szkielet rzeźby terenu.Wyróżnić tu można: terasę wysoką, płaską, tylko lokalnie 

wyeksponowaną w krajobrazie, górującą nad rozległą, płaską, o stosunkowo dużej powierzchni terasą średnią i położony miniżej: terasą 

nadzalewową, oraz przylegającą do koryta rzeki terasą zalewową.Tereny obszaru zbudowane są głównie z piaskowców, margli wapieni 

dolomitowych, przykrytych osadami trzeciorzędowych piasków i iłów częściowo z węglem brunatnym. Seria ta zalega na całej powierzchni 

opracowania i jest przykryta zmienna warstwą osadów czwartorzędowych. Obszary poza dolinne zbudowane są z piasków żwirów rzecznych 

fluwioglacjalnych oraz glin zwałowych. Współczesne dno doliny Bobru zbudowane jest przeważnie z madgliniasto-piaszczystych generalnie  

podścielonych piaskami lub żwirami.  

 

Gleby: 

Gleby na terenie GminyBolesławiec wytworzone są z osadów czwartorzędowych, Są to gleby brunatne wyługowane, bielicowe, a także czarna 

ziemia. W dolinie rzeki Prosny wykształciły się gleby bagienne hydrom orficzne a także torfy i mady lekkie. Większość gleb tworzy kompleks 

przydatności rolniczej dobry, lokalnie żytni bardzo dobry. Gleby wytworzone z glin zaliczane są do IIIb – IVa klasy i nadają się do wszelkich 

upraw. 

Hydrogeologia: 

Obszar Natura 2000 „Żwirownie w Starej Olesznej” zlokalizowany jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 o 

powierzchni 3696 km
2
-Region Środkowej Odry. W czwartorzędzie występują jeden lub dwa poziomy wodonośne, o miąższości od kilku do 

kilkunastu metrów, niebędące z reguły w łączności hydraulicznej z poziomami niżej ległymi. Możliwe jest to w obrębie występowania stref 

głębokich rozcięć przez rynny subglacjalne (w których miąższość utworów wodonośnych osiągać może miąższość znacznie ponad 100 metrów), 
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sięgających aż do utworów środkowego miocenu. Lokalnie, w strefach silnie zaburzonych glacitektonicznie, utwory czwartorzędowe mogą nie 

występować; na powierzchni pojawiają się wychodnie pliocenu lub miocenu górnego. W pliocenie lokalnie stwierdza się występowanie jednego 

poziomu o znikomej wodonośności. W obrębie utworów mioceńskichwystępują przeważnie trzy odrębne poziomy wodonośne. W utworach 

oligocenu występuje jeden poziom wodonośny nieposiadający kontaktów hydraulicznych z miocenem. W niżejległych utworach triasu 

(występujących głównie w północnej i centralnej części JCWPb 69) stwierdzono obecność wód wysoko zmineralizowanych. Możliwe jest 

przenikanie tych wód do wód wyżejległego poziomu oligoceńskiego. Warunki hydrogeologiczne piętra paleozoicznego, występującego w 

głębokim podłożu, w centralnej i południowej części JCWPb 69, są rozpoznane w bardzo małym stopniu. Szacuje się, że ich wodonośność jest 

znikoma. 

Hydrologia: 

Gmina Bolesławiec jest zlokalizowana w zlewni rzeki Prosny. 

Obszar Natura 2000 „Żwirownie w Starej Olesznej” zlokalizowany jest pomiędzy rzeką Bóbr odcinek (od Bobrzycy do dopływu spod 

Parkoszowa-bez zlewni dopływowej na płn-zach. od Bolesławca) z drugiej strony znajduje się dopływ spod Parkoszowa 

Korytarze ekologiczne: 

Obszar Żwirownie w Starej Olesznej położony jest w centrum korytarza ekologicznego „Przemkowskiego Parku Krajobrazowego” 

Położenie względem innych form ochrony przyrody: 

Granice Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 wchodzą w skład Obszaru Specjalnej Ochrony 

ptaków Bory Dolnośląskie PLH020005, obszar zlokalizowany jest w odległości 1,72 km od Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk 

Wrzosowiska Przemkowskie PLH020015, w odległości 3,18 km od granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bobru. Oraz w odległości 

ok. 5 km od granic Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

 (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli jest to możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK). 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa -  

Własność komunalna -  

Własność prywatna 15,82 37,84 

Inne -  

Grunty orne  6,64 15,88 

Łąki trwałe  -  

Pastwiska trwałe  0,24 0,57 

Sady  -  

Grunty pod stawami  -  

Nieużytki  -  

Wody stojące  18,30 43,77 

Wody płynące  0,29 0,69 

Grunty zabudowane  -  

Inne  0,49 1,17 
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UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie 

otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK).  

 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy - należy 

doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego. 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 

Lasy komunalne   

Lasy prywatne   

Inne   

Sady     

Trwałe użytki zielone     

Wody    

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
   

Inne    
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

W tej części należy podać informację o przyjętych, wdrażanych i projektowanych planach/programach/projektach, któremogą mieć wpływ na 

przedmiotyochrony.Przez„Tytuł opracowania” należy rozumieć pełną nazwę, nr aktu prawnego, organ ustanawiający/wydający, a w przypadku 

aktów publikowanych, także miejsce publikacji, nr i poz.. 

L.p. Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

 Uchwała Rady Gminy w 

Bolesławcu z dnia 9 czerwca 

2004 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi Trzebień 

Mały 

Rada Gminy Bolesławiec Ustalenia planu wskazują, iż 

działka 7/5 zlokalizowana 

pomiędzy zbiornikami 

wodnymi a zajmująca całą 

powierzchnię lądową obszaru 

oznaczona jest symbolem Us – 

Tereny sportu, usług i 

rekreacji.  

3130, 1831 W trackie realizacji należy brać 

pod uwagę wpływ tych działań na 

przedmioty ochrony obszaru.  

Realizacja działań może być uza-

leżniona od przeprowadzenia 

procedury oceny oddziaływania 

na obszar Natura 2000  (co naj-

mniej screening); ewentualna 

realizacja winna uwzględniać 

wymogi ochrony gatunków oraz 

w jak najmniejszym stopniu inge-

rować w siedliska przyrodnicze. 

 Strategia rozwoju gminy 

Bolesławiec na lata 2011-2018 

 Brak 

 

Nie dotyczy Brak 

 Uchwała nr XXI /161/13 

Rady gminy bolesławiec z dnia 

28 lutego 2013 r. w sprawie 

uchwalenia studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego 

Gminy Bolesławiec 

Rada Gminy Bolesławiec Brak 

Teren oznaczony jest 

symbolem R – tereny rolne 

oraz WS – tereny wód 

powierzchniowych i 

śródlądowych 

Nie dotyczy Brak 

 

UWAGA: Dane te należy także przekazaćwrastrowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt 13. 
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2.6. Informacja oprzedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

 

L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakresprac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia 

z prac terenowych 

 Siedliska 

przyrodnicze 

      

 2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

- - - Brak siedliska w obszarze. Bardzo dobry Siedlisko występujące w 

obszarze to murawy 

szczotlichowe powstałe, na 

piaszczystym podłożu-

będącym pozostałością po 

niewykorzystanym urobku z 

dawnej kopalni piasku. 

Siedlisko pierwotnie błędnie 

wpisane w SDF. 

 3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników wodnych 

ze zbiorowiskami z 

Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea 

C Łącznie 13,68 

ha 

4 Zgodnie z załącznikiem 

mapowym (działki 7/3 i 

7/4, obręb Trzebień Mały) 

Słaby W roku 2013 stawy były 

zalane i proces osuszania nie 

nastąpił, dlatego niemożliwa 

była weryfikacja stanu 

zachowania siedliska.  

Konieczna inwentaryzacja 

siedliska w kolejnych latach. 

  

3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

- - - Brak siedliska w obszarze. Dobry Analiza map topograficznych, 

a także wnikliwa penetracja 

obszaru, nie wykazała 

występowania siedliska 3150 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

 6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

- - - Brak siedliska w obszarze. Bardzo dobry Siedlisko błędnie wpisane w 

SDF. 
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napiaskowe 

(Koelerionglaucae) 

 6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherionelati

oris) 

- - - Niewielki płat siedliska 

znajduje się poza 

obszarem Natura 2000 

Żwirownie w Starej 

Olesznej w jej niedalekim 

sąsiedztwie. 

Bardzo dobry Siedlisko błędnie wpisane w 

SDF. 

 7150 Obniżenia na 

podłożu torfowym z 

roślinnością ze 

związku 

Rhynchosporion 

C 0,24 ha 1 Zgodnie z załącznikiem 

mapowym (część działki  

7/3, obręb Trzebień Mały) 

 Weryfikacji siedliska 

dokonano w terenie wg 

metodyki Przewodnika do 

monitoringu roślin, GIOŚ, 

powtórzono 

czterokrotniewizyty w 

terminach 

(7.06.2013,09.07.2013, 

15.07.2013, 21.08.2013) 

 91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetumalbae, 

Alnenion) 

- - - Płat siedliska znajduje się 

poza obszarem Natura 

2000 Żwirownie w Starej 

Olesznej w jej niedalekim 

sąsiedztwie. 

Bardzo dobry Siedlisko błędnie wpisane w 

SDF. 

 Gatunki roślin       

 1831 Elisma wodna 

Luronium natans 

C - 1 Na mapie zaznaczono 

obszar reintrodukcji 

gatunku, zgodnie ze 

sprawozdaniem z 2011 

sporządzonym przez 

Ryszarda Kamińskiego 

(jeden ze zbiorników na 

działce 7/3 obręb Trzebień 

dobra Weryfikacji siedliska 

dokonano w terenie wg 

metodyki Przewodnika do 

monitoringu roślin, GIOŚ, 

powtórzono 

czterokrotniewizyty w 

terminach 

(7.06.2013,09.07.2013, 
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Mały) 15.07.2013, 21.08.2013) 

 Gatunki zwierząt       

 1083 Jelonek rogacz 

Lucanus cervus 

- - - Brak gatunku w obszarze  Gatunek ten w trakcie badań 

terenowych nie został 

stwierdzony. W granicach 

obszaru ani w jego 

najbliższym sąsiedztwie brak 

odpowiedniego siedliska dla 

tego gatunku. 

 1084 Pachnica 

dębowa  

Osmoderma eremita 

D - 1 

 

Zgodnie z załącznikiem 

mapowym (na skraju 

działki 7/3 obręb Trzebień 

Mały) 

Bardzo dobry Populacja nieistotna, mocno 

izolowana. W związku z 

brakiem odpowiednich do 

zasiedlenia drzew, 

perspektywy na utrzymanie 

się tego gatunku w tym 

obszarze są znikome. 

 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w pkt. 13.W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

2330 WYDMY ŚRÓDLĄDOWE Z MURAWAMI NAPIASKOWYMI 

 

Ogólna Charakterystyka siedliska: 

Siedlisko wydm śródlądowych, porośniete luźnymi murawami szczotlichowymi wykształconymi na piaszczystych glebach będących w 

początkowym stadium rozwoju. Murawy szczotlichowe złożone są głównie z niskich traw wąskolistnych, o wzroście kępowym. Wydmy 

śródlądowe z murawami szczotlichowymi należą do jednego głównego typu siedlisk ze zbiorowiskiem Spergulovernalis-Corynephoretum, 

obejmującego cały zakres jego zmienności.  

Charakterystyka siedliska w obszarze: 

Zbiorowisko muraw szczotlichowych na terenie SOO Żwirownie w Starej Olesznej ma pochodzenie antropogeniczne. Powstało na terenie dawnej 

kopalni piasku, obecnie nieużytkowanej. Murawy szczotlichowe wykształciły się na niewykorzystanym urobku pozostałym po kopalni piasku.   

W granicach obszaru znajduje się płat siedliska o powierzchni 0,92 ha. Położony jest w południowej części obszaru, tuż przy drodze prowadzącej 

do kolonii Trzebień Mały. Charakteryzuje się on niewielkim stopniem pokrycia podłoża przez roślinność zielną. Odnotowano występowanie 

następujuących gatunków charakterystycznych dla tego siedliska: chroszcz nago łodygowy Teesdalea nudicaulis, szczotlicha sina 

Corynephorus canescens, jasieniec piaskowyJasione montana, mietlica piaskowa Agrostis vinealis. Ważnym składnikiem tego siedliska są mchy i 

porosty (chrobotkiCladonia sp, mchy płonnik włosisty Polytrichumpiliferum) . Siedlisko jest w trakcie sukcesji naturalnej drzew i krzewów. 

Szacuje się, że 40% powierzchni płatu zajmują młode drzewa, głównie: sosny pospolite Pinussylvestris, brzozy brodawkowate Betulapendulai 

topole osiki Populustremula. Odnotowano również występowanie ekspansywnych gatunków rodzimych roślin zielnych: trzcinnika 

piaskowegoCalamagrostis epigejos i wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis.Stwierdzono występowanie gatunku inwazyjnego i obcego we 

florze Polskiej, przymiotna kanadyjskiego Conyza canadensis, które zajmuje jednak mniej niż 5% powierzchni płatu siedliska. Omawiany płat 

siedliska charakteryzuje się występowaniem gatunków roślin charakterystycznych dla muraw kserotermicznych: krwawnika pospolitego 

Achilleamillefolium, jastrzębca kosmaczka Hieracium pilosella, koniczyny polnej Trifolium arvensis, kocanki piaskowej Helichrysum arenarium. 

 

Siedlisko muraw szczotlichowych powstało na stanowisku depozycji odpadów z działalności żwirowni. Wybitnie antropogeniczna geneza 

podłoża siedliska sprawia, że nie należy traktować go jako siedlisko Natura 2000 pomimo, występowania na niej gatunków charakterystycznych 

dla zbiorowiska 2330. 
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Fot 1. Widok na siedlsko muraw szczotlichowych wobszarze Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej (Fot R. Sierżant) 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na 17 monitorowanych stanowisk w 2011 roku ogólny stan zachowania 7 stanowisk (41,17%) został oceniony jako U2 zły, stan 5 stanowisk 

29,41 został oceniony jako U1 niezadawalający, stan 5 stanowisk 29,41 został oceniony jako FV -właściwy 

Ranga w obszarze: nieznacząca, siedlisko pochodzenia antropogenicznego, bez większych walorych przyrodniczych. 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia  



 

29 

 

Wg SDF 5,45%, po weryfikacji 2,2%  

Stan zachowania siedliska obszarze: wg SDF A po weryfikacji proponowane wykreślenie z SDF 

Zagrożenia: nie dotyczy 

Wymogi i możliwości ochrony: nie dotyczy 

 

3130 BRZEGI LUB OSUSZANE DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH ZE ZBIOROWISKAMI z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea.  

 

Ogólna charakterystyka siedliska: 

Jest to wybitnie pionierska roślinność rozwijająca się w wodach i na obrzeżach skąpo– i średniożyznych jezior oraz na brzegach i dnach stawów 

rybnych. Warunkiem jej rozwoju jest okresowe osuszanie i zalewanie podłoża, którym jest najczęściej piasek. Zbiorowiska roślinne rozwijające 

się na siedliskach tego typu są albo krótkotrwałe, zbudowane głównie z terofitów (rośliny o jednorocznym cyklu rozwoju), albo są to drobne 

byliny ziemnowodne, tworzące niskie, najczęściej zwarte murawy w płytkich oligotroficznych zbiornikach wodnych. Budują je taksony 

charakteryzujące się zachodnim typem rozmieszczenia w Europie (roślinysubatlantyckielubsubatlantycko–śródziemnomorskie), osiągające w 

Polsce wschodni granicę swojego areału. Ich występowanie wydaje się być ograniczone głównie do zachodniej części kraju, jakkolwiek dokładne 

rozmieszczenie omawianego typu siedliska w Polsce jest jeszcze słabo poznane.Zbiorowiska charakteryzują się prostą, jednowarstwową budową 

oraz (często) małą powierzchnią płatów i dużym udziałem mszaków. Mogą one występować, szczególnie w pierwszym, pionierskim stadium 

rozwoju, w postaci jednogatunkowych agregacji. W przypadku zbiorowisk terofitów znamienna jest duża labilność siedlisk, każdego roku 

fitocenozy mogą rozwijać się w innym miejscu.  

Charakterystyka siedliska w obszarze: 

Stawy stanowiące potencjalne miejsce siedliska 3130 na terenie obszaru Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej są intensywnie użytkowane 

zarówno jako kąpielisko, jak i łowisko. Mało prawdopodobne jest więc, że woda z nich jest spuszczana, co uniemożliwia rozwój zbiorowiska 

3130 na przedmiotowym obszarze. Nie możliwe również było zweryfikowanie informacji o występowaniu siedliska w tym obszarze z uwagi na 

wysoki stan wody w zbiornikach. Postuluje się, wiec o weryfikacje obecności siedliska 3130 na przedmiotowym obszarze w kolejnych latach. 
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Fot 2. Jeden ze stawów w nieczynnej kopalni piasku w Starej Olesznej (Fot R. Sierżant) 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Nie prowadzono monitoringu dla tego typu siedliska przyrodniczego. 

Ranga w obszarze: Istotna - jest to siedlisko przyrodnicze zajmujące największą powierzchnię w obszarze. 

Powierzchnia pokrycia w obszarze: wg SDF 34,47% po weryfikacji 32,72 % -  różnice polegają na dokładniejszym obliczeniu powierzchni 

siedliska. 

Stan zachowania siedliska w obszarze: wg SDF B, po weryfikacji C, z uwagi na fakt, że w roku 2013 brak było osuszania brzegów stawów. 

Charakter zbiorników wskazuje również na fakt, iż wahania poziomu wody są mało prawdopodobne.  

 



 

31 

 

 

6150 NIŻOWE I GÓRSKIE ŚWIEŻE ŁĄKI UŻYTKOWANE EKSTENSYWNIE (Arrhenatherionelatioris) 

 

Ogólna charakterystyka siedliska: 

Niżowe i górskie antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych na żyznych, świeżych (niezbyt wilgotnych i niesuchych) glebach mineralnych 

bez śladów zabagnienia. Łąki grądowe są bogatymi florystycznie, wysokoproduktywnymi, wielokośnymi zbiorowiskami rozwijającymi się na 

niżu lub niższych położeniach w górach. Cechuje je udział takich traw, jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówkapospolita Dactylis 

glomerata, stokłosa miękka Bromus hordoraceus i w górach konietlica łąkowa Trisetumflavescens. W runi znaczny udział mają wysokie byliny z 

rodziny baldaszkowatych (Apiaceae), wśród których są: marchew zwyczajna Daucus carota, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, 

pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, biedrzeniec wielkiPimpinella major. Niższą warstwę tworzą rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach, 

takie jak: dzwonek rozpierzchły Campanula patula, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, komonica pospolita Lotus corniculatus, skalnica 

ziarenkowata Saxifraga granulata, a w górach liczne gatunki przywrotników. Siedliska te powstaływ wyniku wycięcia lasów liściastych i 

zagospodarowania tych terenów jako łąki kośne. Koszone są zwykle dwa razy w roku oraz umiarkowanie nawożone. Najczęściej występują poza 

dolinami rzecznymi. Nieraz spotyka się je w dolinach, ale wówczas porastają gleby odwadniane lub znajdują się poza zasięgiem wylewów rzeki. 

Charakterystyka siedliska w obszarze: 

Występowanie niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), nie zostało potwierdzone w granicach 

obszaru Natura 2000. Dobrze wykształcone płaty siedliska zostały stwierdzone w niedalekim sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Wymienienie 

siedliska w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Żwirownie w Starej Olesznej wynika z pierwotnego błędu naukowego, który 

prawdopodobnie wynikał z faktu, że pierwotna powierzchnia obszaru Natura 2000 była większa niż obecnie. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 64 stanowiskach w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w 

krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków (36 stanowisk) uznano za niezadowalający (U1) – 56,25 %. Na 19 monitorowanych 

stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 29,69 % i tylko na 9 stanowiskach stan siedliska oceniono jako właściwy (FV) – 14,06 

%. 

Ranga w obszarze: nieistotna- ten typ siedliska nie występuje w obszarze Natura 2000. 

Powierzchnia pokrycia w obszarze: 6,56% wg SDF, 0% po weryfikacji- płaty siedliska znajdują się poza granicami obszaru Natura 2000. 

Stan zachowania w obszarze: wg SDF C po weryfikacji proponuje się wykreślenie z SDF 

Zagrożenia: nie dotyczy 

Wymogi i możliwości ochrony: nie dotyczy 
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7150 OBNIŻENIA NA PODŁOŻU TORFOWYM Z ROŚLINNOŚCIĄ ZE ZWIĄZKU Rhynchosporion 
 

Ogólna charakterystyka siedliska: 

Stabilne i pionierskie zbiorowiska na wilgotnym nagim torfie lub czasami piasku, z gatunkami takimi, jak Rhynchospora alba, R.fusca, Drosera 

rotundifolia, D. intermendia, Lycopodiella inundata, zasiedlające odsłonięte powierzchnie na torfowiskach wysokich, a także erodowane w 

naturalny sposób przez sączącą się lub zamarzającą wodę miejsca na torfowiskach wysokich i wilgotnych wrzosowiskach oraz strefach zmian 

poziomu wody oligotroficznych zbiorników z brzegiem piaszczystym z nieznaczną domieszka torfiastego substratu. Zbiorowiska te są podobne i 

ściśle spokrewnione ze zbiorowiskami płytkich dolinek i torfowisk przejściowych. Siedlisko ma charakter naturalny lub półnaturalny i stanowi 

jedenz elementów kompleksu przestrzennego na torfowiskach wysokich i wilgotnych wrzosowiskach, natomiast na piaszczysto–torfiastych 

obrzeżach towarzyszących zbiornikom wodnym zajmuje strefę ekotonu między lustrem wody a siedliskami poza zasięgiem wody w czasie jej 

wysokich stanów. Roślinność buduje bardzo niewielka liczba gatunków, rosnących z reguły w niewielkim zwarciu, znaczna ich część jest słaba 

konkurencyjnie, wymaga do rozwoju przestrzeni wolnej od innych roślin. Fitocenozy mogą mieć charakter efemeryczny lub bardziej stały. 

Charakterystyka siedliska w obszarze: 

Niewielki płat siedliska znajduje się tuż przy stawie położonym w części południowo wschodniej obszaru. Badany płat o powierzchni 0,24 ha 

charakteryzuje się masowym występowaniem rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia, gatunkiem towarzyszącym jest widłaczek torfowy 

Lycopodium inundatum, ponadto występuje miejscowo wrzos zwyczajny Calluna vulgaris i borówka czarna Vaccinium myrtillus. Znaczny udział 

posiadają mchy, głownie mech płonnik, torfowce stanowią niewielki procent warstwy mszystej siedliska. Od strony wschodniej siedlisko 

zarastane jest trzciną pospolitą Phragmites australis. Siedlisko jest w znacznym stopniu zarastane przez drzewa i krzewy głównie sosnę pospolitą 

Pinussyl vestris, ponadto brzozę brodawkowatą Betula pendula, olszę czarną Alnus glutinosa, oraz wierzbę uszatą Salix aurita. Stopień pokrycia 

płatu siedliska przez drzewa szacuje się na ok. 70%. Brak tu występowania gatunków inwazyjnych i ekspansywnych, stopień uwodnienia 

siedliska oceniono jako prawidłowy. Z uwagi na znaczny stopień zarastania siedliska drzewami ogólna ocena siedliska została oceniana jako U2-

zła. 
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Fot 4. Rosiczka okrągłolistna i widłaczek torfowy (Fot R. Sierżant) 
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Fot 5. Sosna zarastająca siedlisko 7150 w wyniku sukcesji naturalnej (Fot R. Sierżant) 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 56 stanowiskach w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w 

krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków (32 stanowiska) uznano za zły(U2) – 57,89 %. Na 21 monitorowanych stanowiskach stan 

zachowania określono jako niezadawalający (U1) – 36,84 % i tylko na 3 stanowiskach stan siedliska oceniono jako właściwy (FV) – 5,26%. 

Ranga w obszarze: Bardzo istotna - jest to bardzo cenny przyrodniczo płat - występują tutaj masowo chronione gatunki takie rosiczka 

okrągłolistna i widłaczek torfowy. 

Powierzchnia pokrycia w obszarze: 1,63 % wg SDF, 0,57%  

Stan zachowania w obszarze: wg SDF B, po weryfikacji C 
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Zagrożenia: zalesianie obszaru torfowiska, silne zarastanie terenu (postępująca sukcesja naturalna i zarastanie siedliska przez spontaniczny 

samosiew sosny pospolitej i brzozy brodawkowatej), presja turystyczna-zaśmiecanie terenu, wydeptywanie. 

Wymogi i możliwości ochrony: Usunięcie drzew i krzewów z powierzchni zajętej przez siedlisko torfowiskowe. 

 

91E0 ŁĘGI WIERZBOWE, TOPOLOWE, OLSZOWE I JESIONOWE (Salicetum albo-fragilis, Populetumalbae, Alnenion) 
 

Ogólna charakterystyka siedliska: 

Wymienione lasy wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych, głównie klasyfikowanych 

jako pobagienne lub napływowe aluwialne. Zgodnie z definicją należy tu kilka istotnie różniących się podtypów drzewostanów, a mianowicie od 

jesionowo-olszowych na obszarach źródlisk i związanych z nimi cieków, przez olszowe w dolinach szybko płynących rzek, olszyny nad wolno 

płynącymi strumieniami, górskie olszynki olszy szarej, po nadbrzeżne lasy wierzbowe i topolowe nad dużymi rzekami.  

Charakterystyka siedliska w obszarze: 

Występowanie łęgów wierzbowo, topolowych, olszowych i jesionowych (Salicetum albo-fragilis, Populetumalbae, Alnenion), nie zostało 

potwierdzone w granicach obszaru Natura 2000, płaty siedliska zostały stwierdzone w niedalekim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 wzdłuż rzeki 

Bóbr. Wymienienie siedliska w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Żwirownie w Starej Olesznej wynika z pierwotnego błędu 

naukowego. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 15 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, 

stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 53,33%. Na pięciu 

monitorowanych stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 33,33% a tylko na dwóch jako właściwy (FV) – 13,33%.  

Ranga w obszarze - nieistotna- ten typ siedliska nie występuje w obszarze Natura 2000. 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 2,92 % (dane z SDF); 0 %(po weryfikacji) 

Stan zachowania w obszarze – wg SDF C, po weryfikacji - proponowane wykreślenie z listy przedmiotów ochrony obszaru 

Zagrożenia: nie dotyczy 

Wymogi i możliwości ochrony: nie dotyczy 
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2.6.2.Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1831 ELISMA WODNA Luronium natans 

Ogólna chrakaterystyka gatunku: 

Elisma występuje w środowisku wodnym oraz wodno-lądowym i tworzy dwie morfologicznie odmienne formy. Forma wodna: rośnie w 

jeziorach do głębokości ok. 3 m, jest niewysoka (w staniepłonnymdo kilkunastucentymetrów), zakorzeniona w położu, wiotka,delikatna i 

zimozielona. Dorosły osobnik składa się przeważnie z kilku rozet liści połączonychcienkimii łatwo pękającymi rozłogami.Rozeta osadzona na 

skróconym pędzie, z którego wyrasta – w fazie kwitnienia i owocowania – jedna lub kilka nitkowatych i zwykle bezbarwnych łodyg 

kwiatostanowych o wysokości do 1,5 m, z kwiatami zamkniętymi, pęcherzykowatymi i niemal przezroczystymi. Kwiaty tuż pod powierzchnią 

wody, niekiedy otwarte, wówczas ich płatki korony drobne (kilkumilimetrowe) i białe, rzadziej lekko różowo zabarwione. Liście w podwodnej 

rozecie wiotkie, równowąskie i jasnozielone długie na 5–15 cm, szerokie od 2 do 5 mm i ostro zakończone. System korzeniowy typu 

wiązkowego, korzenie cienkie, białawe lub rdzawo nabiegłe, niekiedy wrzecionowate. Rozłogi wyrastają z podstawy rozety, są białe lub zielone 

(jeśli przysypane lub nieprzysypane osadem), o średnicy około 1mm i długości do 20 cm. Osobniki płytko rosnące (do 1,5 m) mogą dodatkowo 

wytwarzać długoogonkowe liście unoszące się na powierzchni wody, których blaszki liściowe są skórzaste, eliptyczne, rzadziej okrągłe (1–4 cm 

długości, 1–2 cm szerokości) i charakterystycznie unerwione (nerw obwodowy i dochodzące do niego nerwy boczne). Forma wodno-lądowa: 

roślina przyziemna, bez rozety liści lub rozeta zredukowana.Ze skróconego pędu wyrastają przeważnie dwa skórzaste i charakterystycznie 

unerwione liściena wodne, wiązkowy system korzeniowy oraz krótki (do kilku cm) pęd kwiatostanowy. Kwiaty otwarte, o średnicy 7–18 mm, 

białe, rzadziej różowobiałe; 3 działki kielicha, 3 płatki korony. W populacjach na terenie Polski frakcja mniej liczna od poprzedniej. 

Charakterystyka występowania gatunku w obszarze: 

Gatunek ten nie był obserwowany w roku 2013, pomimo czterokrotnych powtórzeń obserwacji. Ostatnie dane na temat występowania gatunku 

pochodzą z niepublikowanego raportu o stanie reintrodukcji gatunku z roku 2011. Wg. tych informacji gatunek został wsiedlony na 

południowym brzegu, w jednym, z czterech stawów usytuowanym w części południowo wschodniej obszaru przyległego do siedliska torfowiska 

7150. W trakcie prac terenowych wykonano badania laboratoryjne wody, wg których wynika, że przekroczone są stężenia fosforu i azotu we 

wszystkich czterech stawach (w miejscu reintrodukcji gatunku stężenie fosforu wynosiło 83 µg/dm3 preferowane 10-20 >30 µg/dm3; stężenie 

azotu <2,01 mg/dm3, preferowane <1 mg/dm
3
). PH wody wynosiło 7,4,  optimum wynosi (6,1-7,0) Ekspozycja na światło w miejscu 

potencjalnego występowania elismy jest dobra. Woda jest przezroczystej barwy, a badanie krążkiem Settchiego wskazało, że widzialność wynosi 

4 m. Brzeg nie jest gęsto zarośnięty pasem szuwarów, występuje tutaj ponikło błotne Eleocharis palustris, niewielka ilość trzciny pospolitej 

Phragmites australis, pałki szerokolistnej Typha latifolia, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, kosaciec żółty Iris pseudacorus, w toni 

wodnej obserwuje się masowe występowanie wywłócznika kłosowego Myriophyllum spicatum (we wszystkich 4 stawach). 
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Fot 6. Miejsce wsiedlenia Luronium natans (fot. Marta Poprawska) 
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Fot. 7. Miejsce wsiedlenia Luronium natans (Fot. Marta Poprawska)  

Ogólny stan zachowania stanowisk gatunku w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 10 stanowiskach elismy pływającej zlokalizowanych w obrębie obszarów 
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Natura 2000, stan ichzachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości (5 stanowisk) przypadków uznano za właściwy (FV) – 50%. Na 3 

monitorowanych stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 30%, a tylko na dwóch jako niezadawalający (U2) – 20%.  

Ranga w obszarze – bardzo istotna, jest to gatunek, dla którego wyznaczono cały obszar Natura 2000 

Liczebnośc populacji gatunku: wg SDF C-częsta, po weryfikacji nie stwierdzono występowania, wymaga dalszych badań 

Stan zachowania w obszarze – wg SDF B  

Zagrożenia: Zanieczyszczanie siedliska - obszar poddawany jest stosunkowo silnej presji turystyczno-rekreacyjnej. Bliski kontakt stawu 

wsiedlenia elismy z siedliskiem obniżenia na podłożu torfowym może powodować humizację siedliska. 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1084 PACHNICA DĘBOWA Osmoderma eremita 

Ogólna charakterystyka gatunku 

Gatunek występuje na siedliskach cechujących się odpowiednią liczbą starych, dziuplastych drzew z obszernymi próchnowiskami. Silnie 

preferowane są drzewa rosnące w nasłonecznieniu. Stąd też – z braku dojrzałych, świetlistych lasów w fazie rozpadu – występowanie gatunku 

na siedliskach zastępczych takich jak aleje przydrożne, stare parki i sady, zadrzewienia śródpolne i cmentarne oraz skupienia wolno stojących, 

starych drzew.  

Należy do gatunków saproksylobiontycznych, obligatoryjnie związanych w całym swoim cyklu życiowym, lub tylko jego części, z określonym 

typem lub postacią martwego drewna. W przypadku pachnicy niezbędne do rozwoju są próchnowiska wewnętrzne, które powstają w starych 

drzewach, żywych, zamierających lub martwych. Wewnątrz nich swój kilkuletni rozwój przechodzą larwy tego gatunku (odżywiając się 

zagrzybiałym martwym drewnem), chronią się tu również poczwarki i imagines (postacie doskonałe). Owady doskonałe (pojawiające się od 

maja do września) przemieszczają się na niewielkie odległości, maksymalnie do 250 metrów od miejsca wylęgu, i zwykle przebywają w 

dziuplach. Preferowanymi drzewami przez pachnicę są gatunki liściaste, a w szczególności dęby, lipy, buki, wierzby, topole i olchy.  

Charakterystyka występowania gatunku w obszarze: 

W obszarze Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 wykazano tylko jedno stanowisko pachnicy dębowej - pomnik przyrody, dąb szypułkowy 

„Lach”, na którym zaobserwowano dwa żywe osobniki - samiec i samica oraz jeden martwy samiec. Według OLEKSY i in. 2012 można 

spróbować określić przybliżoną wielkość populacji pachnicy. Ta „przybliżona” wartość dotyczy jedynie postaci doskonałych i powinna być de 

facto pomnożona przez 3 lub 4, tzn. średni czas rozwoju tego gatunku (w ten sposób policzona obejmowałaby wszystkie stadia rozwojowe). 

Konkludując w oparciu o zebrane wyniki przybliżone liczebności pachnicy kształtują się na poziomie kilkunastu osobników zasiedlających 

jedyne dostępne stare i „grube” drzewo. Przeprowadzone badania i porównanie ich z istniejącymi danymi literaturowymi pozwalają 

jednoznacznie umieścić obszar „Żwirownie w Starej Olesznej” w gronie izolowanej i zanikającej ostoi pachnicy. 

Zebrane dane w zestawieniu z informacjami o możliwościach dyspersyjnych pachnicy oraz obserwacją siedliska wskazują, że w przypadku tego 

gatunków mamy na badanym obszarze do czynienia z pojedyncza lokalną (izolowaną w granicach badanego obszaru) populacją. W związku z 
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brakiem odpowiednich do zasiedlenia drzew, co widoczne jest na załączonej w wersji elektronicznej mapie pokazujących miejsce stwierdzenia 

pachnicy, perspektywy na utrzymanie się tego gatunku w tym obszarze są znikome. Populacja ta może się utrzymać o ile uda jej się zasiedlić 

drzewa rosnące na pobliskim wale przeciwpowodziowym (najbliższe 43 drzewa znajdujące się poza obszarem Natura 2000 stanowiące 

potencjalne miejsca rozwoju pachnicy). 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólna ocena stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000 jest niezadowalająca U1/XX i jest zgodna z przeprowadzoną w 2011 roku 

całościową oceną sytuacji gatunku i jego stanu zachowania w regionie kontynentalnym Polski. Monitoring stanowisk pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita dostarczył natomiast informacji na temat ogólnych ocen stanu zachowania gatunku w obszarach Natura 2000. Najwięcej 

obszarów (15) ocenionych zostało jako stan niezadowalający – U1. Ogólną właściwą ocenę (FV) stanu zachowania otrzymało osiem obszarów, 

a ocenę złą – U2 – jeden. (na podstawie „Podsumowania wyników monitoringu gatunków zwierząt w latach 2006-2008” w ramach 

„Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”). 

Ranga w obszarze – nieistotna 
Stan zachowania w obszarze – wg SDF B po weryfikacji D  

Pachnica została stwierdzona w jedynym starym drzewie (pomnik przyrody dąb szypułkowy „Lach” o obwodzie wynoszącym obecnie 600 cm) 

rosnącym w tym obszarze Natura 2000 (pozostałe drzewa, głównie brzozy i osiki, liczą sobie zaledwie kilkanaście lat). Dlatego w przypadku 

określania stanu zachowania populacji tego gatunku nie było możliwe uwzględnianie trzech zwykle stosowanych wskaźników [udział 

procentowy drzew zasiedlonych wśród drzew dziuplastych, udział procentowy drzew zasiedlonych wśród drzew dziuplastych dostępnych do 

kontroli oraz liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha, itp., patrz tabela poniżej]. Izolację stanowiska oraz stopień ocienienia drzewa 

ocenia się na U2. Stan zachowania populacji jest zły (U2). Perspektywy na utrzymanie się tego gatunku w tym obszarze są znikome. 
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Fot.8. Siedlisko pachnicy dębowej w obszarze (Fot. Dariusz Tarnawski) 
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Fot.9. Pachnica dębowa w obszarze (Fot. Dariusz Tarnawski) 
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1083 Jelonek rogacz Lucanus cereus  

Ogólna charakterystyka gatunku 

Jelonek rogacz jest gatunkiem leśnym, ciepłolubnym, występującym na terenach nizinnych i na pogórzach. Preferuje prześwietlone, naturalne 

drzewostany, zwykle dąbrowy i grądy, w Polsce gatunek ten związany jest głównie z dębem. Coraz częściej zasiedla prześwietlone drzewostany 

gospodarcze, a zwłaszcza ich obrzeża. Warunkiem występowania tego gatunku jest obecność martwych lub obumierających drzew oraz ich 

fragmentów: pniaków, nabiegów korzeniowych i leżących konarów w których rozwija się larwa. Cykl rozwojowy trwa 3-6 lat (najczęściej 4 

lata) w drewnie u podstawy pni zamierających lub martwych drzew. W razie niesprzyjających warunków pogodowych może przedłużyć się o 

następne 2 lata. Chrząszcze obserwuje się od końca maja do sierpnia, zaś sam szczyt rójki przypada w czerwcu.  

 

Charakterystyka występowania gatunku w obszarze: 

Gatunek ten w trakcie badań terenowych nie został stwierdzony. W granicach obszaru Natura 2000 „Żwirownie w Starej Olesznej” brak 

odpowiedniego siedliska dla tego gatunku: świetlistej dąbrowy z dużą liczbą martwych drzew i pniaków (larwy tego gatunku odbywają rozwój w 

martwym, butwiejącym drewnie dębowym znajdującym się pod powierzchnią gleby). Teren poeksploatacyjny po żwirowni pokryty jest przez 

cztery większe akweny, a wyższe położenia w większości przypadków porastają kilkunastoletnie młodniki, głównie brzozowo-osikowe. 

Stwierdzono zupełny brak starych martwych dębów i pniaków po nich. Jelonek rogacz charakteryzuje się dosyć dużą zdolnością lotu – jest w 

stanie pokonać kilka kilometrów. Dlatego prawdopodobnie w trakcie powoływania tego obszaru Natura 2000 w 2008 roku znaleziono tam takie 

przypadkowo zalatujące osobniki i ta informacja bezkrytycznie została uwzględniona w Standardowym Formularzu Danych. 

Ranga w obszarze – nieistotna- gatunek nie występuje w obszarze Natura 2000 

Stan zachowania w obszarze: wg SDF B, po weryfikacji proponuje się wykreślenie z SDF 

Zagrożenia: nie dotyczy 

Wymogi i możliwości ochrony: nie dotyczy 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów 

gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska 

(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostęp-

nych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanuo-

chrony po 

weryfika-

cjiwg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedli-

ska/gatunk

u wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

1. 

Brzegi lub osuszane dna zbiorników 

wodnych ze zbiorowiskami z Littorel-

letea, Isoëto-Nanojuncetea. 

 

3130 
 

Powierzchnia 

siedliska  
XX XX 

XX 

 

Perspektywy ochro-

ny zostały ocenione 

jako U2, z uwagi na 

fakt, że wydaje się 

mało prawdopodob-

nym, aby stawy 

położone w Starej 

Olesznej były osu-

szane. Stawy znaj-

dują się we włada-

niu prywatnego 

właściciela i obecnie 

użytkowane są 

intensywnie przez 

miejscowych węd-

karzy, a także ama-

torów kąpieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura i funkcje 

 

Gatunki charaktery-

styczne i wyróżniają-

ce: 

XX XX 

XX 

 

Gatunki dominujące XX XX 
 

Obce gatunki inwa-

zyjne 
XX XX 
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L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostęp-

nych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanuo-

chrony po 

weryfika-

cjiwg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedli-

ska/gatunk

u wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

2. 

Obniżenia na podłożu torfowym z 

roślinnością ze związku 

Rhynchosporion 

7150  1 

Powierzchnia 

siedliska  
XX U2 

U2 

 
U2 

Perspektywy 

ochrony siedliska, 

oceniono jako U1 

gdyż, siedlisko 

obecnie jest silnie 

zaraośnięte 

drzewami , których 

stopień zwarcia 

ocenia się na 70-

80% . Można jednak 

podjąć działania 

zmierzające do 

poprawy stanu 

siedliska. Obecnie 

jednak z uwagi na 

stopień zarastania 

siedliska drzewami 

ogólny stan 

zachowania 

siedliska został 

oceniany jako U2. 

Struktura i funkcje 

Procent powierzchni  

zajęty przez siedlisko  

na transekcie 

XX FV 

 

U2 

Struktura przestrzenna  

płatów siedliska 

XX FV 

Struktura 

przestrzennapłatów 

siedliska 

XX FV 

Gatunki charaktery-

styczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX U2 
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L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostęp-

nych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanuo-

chrony po 

weryfika-

cjiwg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedli-

ska/gatunk

u wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Odsłonięty torf XX U2 

Obce gatunki  

inwazyjne 
XX FV 

Pokrycie i struktura  

gatunkowa mszaków 
XX U1 

Gatunki ekspansyw- 

ne roślin zielnych 
XX FV 

Obecność krzewów  

i podrostu drzew 
XX U2 

Stopień uwodnienia XX U1 
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L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostęp-

nych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanuo-

chrony po 

weryfika-

cjiwg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedli-

ska/gatunk

u wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

Pozyskanie torfu  XX FV 

Melioracje odwadnia-

jące 
XX FV 

Geneza siedliska XX XX 

Perspektywy 

ochrony  
XX U1 U1 
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Gatunek Kod Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

1. 
Elisma wodna Luronium 

natans 
1831 R1 

Powierzchnia 

siedliska  
XX U2 

XX XX 

Wykonano badania 

jakościowe wód I 

porównując ich 

wyniki z dostępnymi 

badaniami nt 

preferencji w składzie 

chemicznym wody, że 

jej skład jest 

nieodpowiedni dla 

gatunku. Podato 

prowadzono próbę 

reintrodukcji gatunku 

do jednego ze stawów 

w obszarze, dane z 

2012 są niespójne I 

wymagają 

weryfikacji, w 2013 

roku gatunku nie 

stwierdzono w 

miejscu wsiedlenia. 

Wg tego stanu 

wiedzy, przewiduje 

się , że w kolejne 

próby reintrodukcji, 

również się nie 

powiodą. 

Struktura i 

funkcje 

 

Liczebność XX XX 

XX 

Zagęszczenie XX XX 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska P 

H 

XX XX 

Powierzchnia  

zajętego siedliska R 

H 

XX XX 

Fragmentacja  

siedliska 
XX XX 

Głębokość maks.  

RH 

 

XX XX 

Presja konkurentów 

wrzosowiska 
XX XX 

Gat. pozytywnie  

stowarzyszone 

XX 
XX 

Odczyn wody  

powierzchniowy 

XX 
U1 

Przewodnictwo 

elektrol. Wody 

XX 

XX 

TDS wody 
XX 

XX 

Barwa wody 

XX 

FV 

Azot całk. 

XX 

U2 
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Gatunek Kod Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

Fosfor całk. 

XX 
U2 

Widzialność 

XX 

FV 

Oświetlenie 
XX 

FV 

Perspektywy 

ochrony  

XX 

U2 U2  

 
Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
 1084  

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew 

zasiedlonych wśród drzew 

dziuplastych 

XX 

XX 

U2 U2 U2 

Populacja mocno 

izolowana 

ograniczona do 

jednego 

zasiedlonego 

drzewa. Jedynie 

obecność starych 

zadrzewień i 

pomnikowych 

drzew w pobliżu 

brzegów Bobru 

(poza granicami 

obszaru) może 

pozwolić na kontakt 

z innymi 

subpopulacjami. 

Udział procentowy drzew 

zasiedlonych wśród drzew 

dziuplastych dostępnych 

do kontroli 

XX 

XX 

Liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 

XX 

XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Udział procentowy drzew 

dziuplastych wśród 

wszystkich drzew 

XX 

XX 

Liczba drzew dziuplastych 

w przeliczeniu na 1 ha 

XX 

XX 

Udział procentowy drzew 

grubych wśród drzew 

dziuplastych (lipy o ≥ 

pierśnicy 90 cm i dęby o 

pierśnicy ≥ 110 cm i inne 

drzewa liściaste o 

pierśnicy ≥ 100 cm) 

XX 

XX 
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Gatunek Kod Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2, 

XX 

Uwagi 

Liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 

(kryteria uznania drzewa 

za grube jw.) 

XX 

XX 

Izolacja (odległości do 

najbliższych aktualnych 

lub potencjalnych siedlisk) 

XX 

U2 

Średnia z ocen zacienienia 

drzew na stanowisku 

XX 

U2 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 

XX 

U2 

 

    
Perspektywy 

ochrony 
 

 

U2 
 U1  

 

 
Badania nad stanem zachowania  siedlisk przyrodniczych w ostoi przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną standardowo dla potrzeb 

monitoringu siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN. Oceny 

dokonano we wszystkich płatach siedlisk. W odniesieniu do każdego z uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano oceny 

stanu siedlisk przyrodniczych stosując trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadawalający, U2 – stan niewłaściwy, zły). 

Identyfikowano także czynniki oddziałujące na stan siedliska, zarówno obecnie, jak i zagrażające im w przyszłości. 

Ocena stanu zachowania elismy wodnej dotyczyła głównie oceny siedliska gatunku. Przyjęto metodykę zawartą w przewodniku do monitoringu 

gatunków roślin (GIOŚ). Ponadto bazując na opracowaniach prof. Szmeji wykonano badania laboratoryjne wody z których wynika, że 

przekroczone są stężenia fosforu i azotu we wszystkich czterech stawach (w miejscu reintrodukcji gatunku  stężenie fosforu wynosiło83 

µg/dm3). Preferowane stężenie fosforu wynosi 10-20 >30 µg/dm3. Stężenie azotu w miejscu reintrodukcji wynosi <2,01 mg/dm3,.preferowane 

stężenie wynosi  <1 mg/dm3). Dokonano również pomiaru pH wody, wynosiło ono 7,4. Optymalnym dla gatunku stężeniem jest pH w granicach 

(6,1-7,0).  Ekspozycja na światło w miejscu potencjalnego występowania elismy jest dobra, woda jest przezroczystej barwy, badanie krążkiem 

Settchiego wskazało, że widzialność wynosi 4 m.  

 



 

51 

 

W trakcie badań nad gatunkami bezkręgowców zastosowano metodę stwierdzania obecności gatunków opisaną w opracowaniach GIOŚ 

polegającą w szczególności na poszukiwaniu żywych postaci dorosłych w okresie ich największej aktywności (lipiec; w porze popołudniowej i 

wieczornej), szczątków postaci doskonałych, żywych pędraków oraz ich odchodów (pachnica). W przypadku pachnicy nie istniała konieczność 

użycia opisywanych przez OLEKSĘ i in. (2012) pułapek feromonowych celem potwierdzenia obecności gatunku (z uwagi na stwierdzenie 

dwóch żywych osobników - samiec i samica oraz jednego martwego samca). Oprócz stwierdzonego miejsca rozwoju pachnicy wskazano 

również najbliższe stare 43 pomnikowe drzewa znajdujące się poza obszarem Natura 2000 stanowiące potencjalne miejsca rozwoju pachnicy. 

W przypadku oceny wskaźnika stanu zachowania populacji i siedliska (FV, U1, U2) dla pachnicy (jelonka rogacza nie stwierdzono na badanym 

obszarze) obliczono je w oparciu o wytyczne podane w metodyce stosowanej standardowo dla potrzeb monitoringu gatunków zwierząt, 

realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 
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4. Analiza zagrożeń 

W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest 

opracowanieschematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu listy 

zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. 

L.p. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 2330 

Wydmy 

śródlądowe 

z murawami 

napiaskowy

mi 

- X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla 

siedliska, ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie potwierdzono 

występowania siedliska w obszarze 

i nie ma perspektyw na jego 

występowanie w przyszłości - 

planowana aktualizacja SDF i 

usuniecie siedliska z listy 

przedmiotów ochrony. 

 3130 Brzegi 

lub osuszane 

dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiska

mi z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncete

a 

1,2,3,4 U Zagrożenia nieznane U Zagrożenia nieznane brak wiedzy nt. siedliska 

 6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

e 

- X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń  Nie analizowano zagrożeń dla 

siedliska, ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie potwierdzono 

występowania siedliska w obszarze 

i nie ma perspektyw na jego 

występowanie w przyszłości - 

planowana aktualizacja SDF i 
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(Arrhenather

ionelatioris) 

usuniecie siedliska z listy 

przedmiotów ochrony. 

 7150 

Obniżenia 

na podłożu 

torfowym z 

roślinnością 

ze związku 

Rhynchospor

ion 

1 K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku 

rekreacji, uprawiane w 

plenerze 

 

E03.04 Inne odpady 

I01 Gatunki inwazyjne 

 

J02.01.02 osuszanie terenów morskich, 

ujściowych bagiennych 

 

G02.08 Kempingi i karawaningi 

K02.01 Porośnięcie terenu 

drzewami w wyniku sukcesji 

naturalnej  powoduje jego 

zacienie, zmianę składu 

chemicznego gleby (zakwaszenie), 

eutrofizację, oraz osuszenie, 

poprzez nadmierny pobór wody 

przez sosnę. Istnieje bardzo 

wysokie ryzyko , że 

charakterystyczne dla obszaru 

gatunki takie jak rosiczka okrągło 

listna Drosera rotundifolia i 

widłaczek torfowy Lycopodium 

inundatum, które są gatunkami 

światłorządnymi zostaną wyparte z 

obszaru w wyniku konkurencji i 

nadmiernego zacienienia. 

 

G01 W związku z atrakcyjnością 

rekreacyjną stawów obserwuje się 

wzmożony ruch plażowiczów w 

okresie letnim. Siedlisko narażone 

jest na nadmierne wydeptywanie. 

 

E03.04 Intensywne użytkowanie 

rekreacyjne obszaru przez ludzi 

powoduje zanieczyszczenie i 

zaśmiecanie terenu. 

 

I01 W związku z silną atroporesją 

możliwe jest zawleczenie gatunków 

obcych dla siedliska. 
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J02.01.02 Sztuczne osuszenie 

siedliska w wyniku prowadzenia 

prac np. polegających na budowie 

infrastruktury turystycznej w 

obszarze.może spowodować zanik 

roślinności charakterystycznych 

dla siedliska 7150. 

 

G02.08 Istnieje możliwość, że w 

obszarze zostanie stworzona 

infrastruktura nastawiona na 

turystów (pole kempingowe). 

 91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetumal

bae, 

Alnenion) 

- X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla 

siedliska, ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie potwierdzono 

występowania siedliska w obszarze 

i nie ma perspektyw na jego 

występowanie w przyszłości - 

planowana aktualizacja SDF i 

usuniecie siedliska z listy 

przedmiotów ochrony. 

 1831 Elisma 

wodna 

Luronium 

natans 

1 U – zagrożenia nieznane U – zagrożenia nieznane brak wiedzy nt. gatunku 

 1083 

Jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus 

- X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla 

gatunku ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie potwierdzono jego 

występowania w obszarze i nie ma 

perspektyw na jego występowanie 

w przyszłości - planowana 

aktualizacja SDF i usuniecie 
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gatunku z listy przedmiotów 

ochrony. 

 1084 

Pachnica 

dębowa  

Osmoderma 

eremita 

1 X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla 

gatunku z powodu planowanej 

aktualizacji Standardowego 

Formularza Danych  w zakresie 

nadania gatunkowi oceny D - 

nieznacząca. 

 

Głównymi zagrożeniami dla siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze jest bardzo silna presja turystyczna i rekreacyjna. Zbiorniki 

wodne chętnie wykorzystywane są przez turystów jako kąpielisko. Stanowią również atrakcyjne miejscem dla wędkarzy. Intensywne 

użytkowanie rekreacyjne obszaru przez ludzi powoduje, zanieczyszczenie terenu rozmaitymi śmieciami typowymi dla wypoczywających i 

biwakujących turystów. Obecnie w obszarze nie ma zlokalizowanego pola kempingowego, aczkolwiek istnieje całkiem wysokie 

prawdopodobieństwo, że w obszarze zostanie stworzona infrastruktura nastawiona na turystów (pole kempingowe). Może to doprowadzić do 

zmiany stosunków wodnych i spowodować osuszenie siedliska 7150. Z kolei siedlisko 3130 jest zależne od czasowego osuszania jego brzegów 

lub całości stawu. Z uwagi na fakt, iż rok 2013 był stosunkowo wilgotnym rokiem przez cały okres obserwacji (czerwiec-sierpień) nie 

obserwowano procesu osuszania. Jeśli tendencja będzie się utrzymywać w kolejnych latach diaspory roślin charakterystycznych dla siedliska, nie 

będą mogły wykiełkować i wydać nasiona. Siedlisko wymaga obserwacji i uzupełnienia wiedzy, czy w ogóle możliwe jest jego występowanie w 

obszarze. W związku z tym na tym etapie prac też nie zidentyfikowano dla niego zagrożeń. 
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5. Cele działań ochronnych 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1. 

3130 Brzegi lub osuszane dna zbior-

ników wodnych ze zbiorowiskami z 

Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea.  

 

XX 
Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu 

siedliska. 

10 lat 

2. 

7150 Obniżenia na podłożu torfowym 

z roślinnością ze związku 

Rhynchosporion 

U2 

Utrzymanie siedliska w stanie 

niepogorszonym lub poprawienie stanu 

zachowania 

10 lat 

 

3. 1831 Elisma wodna Luronium natans XX 
Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu 

rośliny 
10 lat 

 

 
1084 Pachnica dębowa  

Osmoderma eremita 
U2 

Nie analizowano celów działań 

ochronnych  dla gatunku z powodu 

planowanej aktualizacji Standardowego 

Formularza Danych  w zakresie nadania 

siedlisku/gatunkowi oceny D - nieznacząca. 

- 

4. 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, Alnenion) 

1083 Jelonek rogacz (Lucanus cereus) 

 

- 

Nie określono celów ochrony dla 

siedlisk/gatunku ponieważ w trakcie prac 

terenowych nie potwierdzono ich 

występowania w obszarze i nie ma 

perspektyw na ich występowanie w 

przyszłości - planowana aktualizacja SDF i 

usuniecie siedlisk/gatunku z listy 

przedmiotów ochrony. 

- 
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Przyjęte cele działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony przedmiotowego obszaru wynikają 

przede wszystkim z art. 2(1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory – zachowanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków dzikiej fauny i flory we właściwym stanie ochrony. W 

przypadku stanu określonego jako niezadowalający (U1) lub zły (U2) celem ochrony jest przywrócenie stanu właściwego (FV). W przypadku 

stanu nieznanego (XX) konieczne jest uzupełnienie stanu wiedzy. Uwzględniając sposób oceny stanu ochrony, określony w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 

43, poz. 186 z późn. zm), w tab. 6 uszczegółowiono cele ochrony w odniesieniu do każdego przedmiotu ochrony. 

W odniesieniu do siedliska 3130 i gatunku 1831 konieczne jest uzupełnienie stanu wiedzy- nie wskazano żadnych działań ochronnych na etapie 

opracowywania przedmiotowego dokumentu. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin wykonania 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za 

wykonanie 

2. 7150 Obniżenia na 

podłożu torfowym z 

roślinnością ze związku 

Rhynchosporion 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

Usunięcie 

drzew i 

krzewów 

porastających 

siedlisk 

Wycinka drzew i krzewów (bez 

karczowania) oraz wyniesie 

biomasy poza obszar siedliska . 

Kontrola stanu zachowanie I 

powtórzenie wycinki w razie 

dalszego zarastania siedliska. 

Wycinkę należy zastosować 

pierwotnie dla części siedliska 

aby, sprawdzić, czy odsłonięcie 

siedliska, nie spowoduje 

osuszenie torfowiska. Jeśli 

zabieg zakończy się 

powodzeniem , zastosować go 

do całości siedliska. 

Część działki  7/3 

Obręb Trzebień 

Mały 

W pierwszym roku 

obowiązywania 

PZO 

500 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem w 

porozumieniu z  

właścicielem 

gruntu. 

  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

7150 Obniżenia na 

podłożu torfowym z 

roślinnością ze związku 

 Ochrona przed 

nadmierną 

presją 

Ogrodzenie terenu siatką  Część działki  7/3 

Obręb Trzebień 

Mały 

Od 2014 do końca 

obowiązywania 

Planu 

2500 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 
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Rhynchosporion turystyczno 

rekreacyjną   

obszarem w 

porozumieniu z  

właścicielem 

gruntu. 

   Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

7150 Obniżenia na 

podłożu torfowym z 

roślinnością ze związku 

Rhynchosporion 

 Kontrola 

realizacji 

działań 

ochronnych 

oraz stanu 

siedliska 

Kontrola stanu siedliska po 

wprowadzeniu działań 

ochronnych 

Działka 7/3 obręb 

Trzebień Mały.  

Co 3 lata w trakcie 

obowiązywania 

planu 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  

3.   Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea 

 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Z uwagi na fakt, że w roku 

2013 nie wystąpiło czasowe 

osuszanie stawów bądź ich 

brzegów nie możliwe dlatego 

należy zinwentaryzować ten 

typ siedliska i dokonać oceny 

jego zachowania 

 

Działki 7/3 i 7/4 

obręb Trzebień 

Mały, 

Od 2014 corocznie 

przez okres 3 lat. 

1000 zł Podmiot 

odpowiedzialny 

za obszar. 

1831 Elisma wodna 

Luronium natans 

 Należy zbadać 

czy elisma 

rzeczywiście 

nie występuje 

w miejscu jej 

reintrodukcji 

Należy zbadać czy elisma 

rzeczywiście występuje w 

miejscu jej reintrodukcji, nie 

należy wykluczać jej 

występowania po jednym 

sezonie wegetacyjnym. 

Działka 7/3 obręb 

Trzebień Mały.  

Od 2014 corocznie 

przez okres 3 lat. 

- Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  

 2330 Wydmy 

śródlądowe z 

 Aktualizacja 

SDF 

Propozycja aktualizacji SDF 

poprzez przygotowanie 

SDF 2013-2014 - Organ 

sprawujący 



 

60 

 

murawami 

napiaskowymi 

wniosku do GDOŚ w celu 

usunięcia siedliska z listy 

przedmiotów ochrony – 

wykreślenie z SDF. W trakcie 

prac nad PZO nie 

potwierdzono występowania 

siedliska w obszarze 

(prawdopodobnie pierwotny 

błąd inwentaryzacji). 

nadzór nad 

obszarem 

 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

 Aktualizacja 

SDF 

Propozycja aktualizacji SDF 

poprzez przygotowanie 

wniosku do GDOŚ w celu 

usunięcia siedliska z listy 

przedmiotów ochrony – 

wykreślenie z SDF. W trakcie 

prac nad PZO nie 

potwierdzono występowania 

siedliska w obszarze. 

 

SDF 2013-2014 - Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 *91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetumalbae, 

Alnenion) 

 Aktualizacja 

SDF 

Propozycja aktualizacji SDF 

poprzez przygotowanie 

wniosku do GDOŚ w celu 

usunięcia siedliska z listy 

przedmiotów ochrony – 

wykreślenie z SDF. W trakcie 

prac nad PZO nie 

potwierdzono występowania 

siedliska w obszarze. 

SDF 2013-2014 - Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 1083 Jelonek rogacz 

Lucanus cervus 

 Aktualizacja 

SDF 

Propozycja aktualizacji SDF 

poprzez przygotowanie 

wniosku do GDOŚ w celu 

SDF 2013-2014 - Organ 

sprawujący 

nadzór nad 
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Działania ochronne zaplanowane dla siedliska 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion mają na celu 

odsłonięcie siedliska mocno zarośniętego przez drzewa - głównie sosnę pospolitą Pinus sylvestris, brzozę brodawkowatą Betula pendula, olszę 

czarną Alnus glutinosa, oraz wierzbę uszatą Salix aurita. W pierwszym etapie należy częściowo odsłonić torfowisko w celu oceny czy nie 

spowoduje to jego nadmiernego osuszenia. W razie pozytywnych wyników należy siedlisko odsłonić całkowicie. Zasadnym byłoby także 

ogrodzenie płatu siedliska w celu minimalizacji negatywnego wpływu wynikającego z silnej antropopresji. 

W trakcie prac terenowych zweryfikowano listę przedmiotów ochrony w obszarze i zaproponowano wykreślonie z niej siedlisk 2330 Wydmy 

śródlądowe z murawami napiaskowymi, 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), *91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion), oraz gatunków bezkręgowców: 1083 Jelonek 

rogacz (Lucanus cereus) i pachnica dębowa (Osmoderma eremita) – zmiana kategorii na D.  Siedlisko 2330 pierwotnie zostało źle 

zaklasyfikowane jako siedlisko przyrodnicze. Jest to siedlisko muraw szczotlichowych,  które powstało  na stanowisku  po depozycji odpadów z 

działalności żwirowni. Ma ono wybitnie antropogeniczną genezę i nie należy traktować go jako siedlisko natura 2000  pomimo, iż obserwuje się 

usunięcia gatunku z listy 

przedmiotów ochrony – 

wykreślenie z SDF. W trakcie 

prac nad PZO nie 

potwierdzono występowania 

gatunku w obszarze. W 

granicach obszaru ani w jego 

najbliższym sąsiedztwie brak 

odpowiednich siedliska dla 

tego gatunku. 

obszarem 

 1084 Pachnica dębowa 

(Osmoderma eremita 

(Osmoderma 

barnabita)) 

 Aktualizacja 

SDF 

Propozycja aktualizacji SDF 

poprzez przygotowanie 

wniosku do GDOŚ w celu 

usunięciagatunku z listy 

przedmiotów ochrony – zmiana 

kategorii na D. Pachnica w 

obszarze zasiedla jedno 

drzewo, jest mocno izolowana i 

szanse na jej utrzymanie się są 

znikome. 

SDF 2013-2014 - Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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tu gatunków charakterystycznych dla zbiorowiska 2330. 

Odnośnie siedlisk 6510 oraz  *91E0 istotnym jest fakt, że nie występują one w granicach obszaru Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej. Jest 

bardzo prawdopodobne, że obszar w na etapie jego tworzenia miał mieć szersze granice niż obecnie. Oba siedliska znajduja się w sąsiedztwie 

garnic obszaru. Natomiast obecny stan ich zachowania nie jest zadowalający zatem nie istnieją przesłanki ku temu aby poszerzać garnice 

obszaru. Natomiast pachnica w obszarze zasiedla jedno drzewo, jest mocno izolowana i szanse na jej utrzymanie się są znikome. 

Gatunek chrząszcza – jelonka rogacza nie został stwierdzony w trakcie badań terenowych. W granicach obszaru Natura 2000 „Żwirownie w 

Starej Olesznej” brak odpowiedniego siedliska dla tego gatunku: świetlistej dąbrowy z dużą liczbą martwych drzew i pniaków (larwy tego 

gatunku odbywają rozwój w martwym, butwiejącym drewnie znajdującym się pod powierzchnią gleby). Teren poeksploatacyjny po żwirowni 

pokryty jest przez cztery większe akweny, a wyższe położenia w większości przypadków porastają kilkunastoletnie młodniki głównie brzozowo-

osikowe. Stwierdzono zupełny brak starych martwych dębów i pniaków po nich. Jelonek rogacz charakteryzuje się dosyć dużą zdolnością lotu – 

jest w stanie pokonać kilka kilometrów. Dlatego prawdopodobnie w trakcie powoływania tego obszaru Natura 2000 w 2008 roku znaleziono 

przypadkowo zalatujące osobniki i ta informacja bezkrytycznie została uwzględniona w Standardowym Formularzu Danych. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p

. 

Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzia

lny 

Szaco

wany 

koszt 

(w 

tys. 

zł) 

1. 3130 Brzegi lub 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami z 

Littorelletea, 

Isoëto-

Nanojuncetea 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy i 

określenie 

występowania 

siedliska w 

obszarze 

Powierzchnia 

siedliska 

 

Struktura i 

funkcje 

1.Gatunki 

charakterystyczn

e i wyróżniające: 

2.Gatunki 

dominujące 

3.Obce gatunki 

inwazyjne 

 

Wg wytycznych GDOŚ 

monitoringu siedliska 3130  

zgodnie z pismem nr 

DON-WP.082.1.33.2013.jb 

z dnia 9 maja 2013 roku 

W trakcie 

obowiązywani

a PZO 

Działki 7/3 i 7/4 

obręb Trzebień 

Mały, 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  

1000 

zł 
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2. 7150 Obniżenia 

na podłożu 

torfowym z 

roślinnością ze 

związku 

Rhynchosporion 

Utrzymanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszony

m i 

poprawienie 

stanu 

zachowania 

Powierzchnia 

Struktura i 

funkcja 

Zgodnie z PMS 

1.Procent 

powierzchni  

zajęty przez 

siedlisko  na 

transekcie 

2.Gatunki 

dominujące 

3.Odsłonięty torf 

4.Pokrycie i 

struktura  

gatunkowa 

mszaków 

5.Obecność 

krzewów  

i podrostu drzew 

6.Stopień 

uwodnienia 

Monitoring 

przeprowadzony zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

(Przewodniki do 

Monitoring Siedlisk) 

Ocena stanu  

zachowania  

siedliska, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych 

wskaźników, które 

otrzymały ocenę U1 i 

niższą w trakcie 

prowadzenia prac nad PZO 

 

Co 3 lata w 

trakcie 

obowiązywani

a planu 

Określenie 

współrzędnych 

geograficznych 

WGS84 

stałych miejsc 

wykonywania 

badań 

monitoringowyc

h 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

1000 

zł 
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  3. 1813  Elisma 

wodna  

Luronium natans 

Uzupełnienie 

Stanu wiedzy 

Stan siedliska 

gatunku I 

perspektywy 

jego 

wsiedlenia i 

utrzymania 

na 

stanowisku w 

przyszłości 

1.Stopień 

zarośnięcia 

siedliska przez 

oraz roślinność 

pływającą  

2.Gat. 

pozytywnie 

stowarzyszone: 

3.Odczyn wody  

powierzchniowy 

4.Przewodnictwo 

elektrol. wody 

5.TDS wody 

6.Barwa wody 

7.Azot całk.  

8.Fosfor całk. 

9.Widzialność 

10.oświetlenie 

 

Monitoring 

przeprowadzony zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

(Przewodniki do 

Monitoring Roślin) 

Ocena stanu  

zachowania  

siedliska, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych 

wskaźników, które  

W trakcie 

obowiązywani

a PZO 

 Organ 

sprawujący 

nadzór 

1000 

zł 

 

 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli stanu zachowania siedliska 7150 oraz, po uprzednim uzupełnieniu stanu wiedzy, siedlisk 3130 

oraz i oceny stanu elismy wodnej oraz jej siedliska. Monitoring winien być wykonywany zgodnie z metodyką i częstotliwością wskazaną w 

poradnikach metodycznych PMŚ GIOŚ, a ocenie powinny być poddawane wszystkie parametry. Organem odpowiedzialnym za monitoring siedlisk i 

gatunków w obszarach Natura 2000 na Dolym Śląsku jest RDOŚ Wrocław.  
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 

5 ustawy o ochronie przyrody) 

  Brak wskazań - 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości Obszaru. Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do 

odpowiedniego zaplanowania ochrony w Obszarze w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w Obszarze. Plan zadań 

ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w Obszarze. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Granice obszaru pozostają bez zmian. 

 

 

W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez 

Zamawiającego). 

L.p. Zapis 

SDF 

Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1.  Siedlisko 

2330 

ocena 

ogólna A 

Proponowane 

wykreślenie z SDF 

Siedlisko wpisane w Standardowy Formularz Danych błędnie w wyniku zaklasyfikowania w obszarze 

zbiorowiska muraw szczotlichowych powstałych na wybitnie antropogenicznym podłożu. 

2.  Siedlisko 

3130 

ocena 

ogólna B 

Proponawane 

zmiana na ocenę C 

Siedlsiko nie zinwentaryzowane w roku 2013 z powodu wysokiego stanu wód we wszystkich 4 

stawach. Ponadto po rozmowie z przedstawicielem właściciela gruntu dowiadujemy się, że niski pozim 

wód w stawach nie był obserwowany w ciągu ostatnich lat, a stawy nigdy nie były spuszczane.  
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 Siedlisko 

3150 

ocena D 

Proponowane 

wykreślenie z SDF 

Wymienienie siedliska w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru „Żwirownie w Starej 

Olesznej” wynika z pierwotnego błędu naukowego, który wynikł z faktu, że prawdopodobnie 

pierwotna powierzchnia obszaru Natura 2000 była większa niż obecnie. 

 Siedlisko 

6120 

ocena 

ogólna D 

Proponowane 

wykreślenie z SDF 

Wymienienie siedliska w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru „Żwirownie w Starej 

Olesznej” wynika z pierwotnego błędu naukowego, który wynikł z faktu, że prawdopodobnie 

pierwotna powierzchnia obszaru Natura 2000 była większa niż obecnie. 

 Siedlisko 

6510 

ogólna 

ocena C 

Proponowane 

wykreślenie z SDF 

Wymienienie siedliska w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru „Żwirownie w Starej 

Olesznej” wynika z pierwotnego błędu naukowego, który wynikł z faktu, że prawdopodobnie 

pierwotna powierzchnia obszaru Natura 2000 była większa niż obecnie. 

 Siedlisko 

7510 

ogólna 

ocena B 

Proponowana 

ocena C 

Stan zachowania siedliska został oceniony jako U2 (zły). Ocena ta spowodowana jest silnym 

zarastaniem sukcesyjnym siedliska poprzez drzewa głównie sosnę pospolitą i brzozę brodawkowatą. 

Dlatego proponowane jest obniżenie oceny ogólnej siedliska.  

 Siedlisko 

91E0 

ocena C 

Proponowane 

wykreślenie z SDF 

Wymienienie siedliska w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru „Żwirownie w Starej 

Olesznej” wynika z pierwotnego błędu naukowego, który wynikł z faktu, że prawdopodobnie 

pierwotna powierzchnia obszaru Natura 2000 była większa niż obecnie. 

 1831 

Luronium 

natans  

ocena 

ogólna B 

Proponowana 

ocena C 

W roku 2013 w trakcie prac terenowych prowadzonych na potrzeby PZO, nie potwierdzono 

występowania gatunku w obszarze, co więcej wyniki badań fizykochemicznych wody, sugerują, że 

występowanie Elismy w stawach w Starej Olesznej  w przyszłości jest wątpliwe. 

 1083 

Jelonek 

rogacz 

Lucanusc

ervus 

ocean 

ogólna B 

Proponowane 

wykreślenie z SDF 

W trakcie prac nad PZO nie potwierdzono występowania gatunku w obszarze. W granicach obszaru ani 

w jego najbliższym sąsiedztwie brak odpowiednich siedliska dla tego gatunku. 

 1084 

Pachnica 

dębowa 

(Osmoder

Zmiana oceny na 

D 

Pachnica w obszarze zasiedla jedno drzewo, jest mocno izolowana i szanse na jej utrzymanie się są 

znikome. 
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ma 

eremita 

(Osmoder

ma 

barnabita)

) ocean 

ogólna C 

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

Plik PDF mapy i wektorowa 

warstwa informacyjna GIS 

Uzasadnienie merytoryczne dla wprowadzonych zmian 

  

  

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym będące wynikiem prac nad Planem Zadań 

Ochrony dla obszaru Natura 2000, wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji 

przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie z aktualnymi wersjami „Standardu Danych GIS w ochronie przyrody” autorstwa Macieja Łochyńskiego i Marcina 

Guzika oraz podręcznika do obsługi platformy informacyjno-komunikacyjnej (PIK) pn. „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna Plany 

Zadań Ochronnych Natura 2000 jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” autor-

stwa Jarosława Sadowskiego i Rafała Michalaka – aktualne wersje ww. opracowań dostępne są na stronie internetowej GDOŚ 

b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180) 

c. Format pliku, w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane, to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie dodatkowo 

formaty danych, na których pracuje dana RDOŚ. 

3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIREhttp://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.  

Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.  

4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geode-

zyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 

b. Kolor (RGB 24bit) 

c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF 

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania: 

a. Format co najmniej A3 

b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 

c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5., należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 

14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010 

 

Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego 

(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf). 

http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
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15. Spis treści  

 

Dla dokumentów w formacie PDF, w których tworzony będzie spis treści, zaleca się wykonanie tzw. aktywnego spisu treści - odnośników do 

poszczególnych sekcji dokumentów pozwalające na przyśpieszenie i optymalizację pracy na obszernych dokumentach. Aktywny spis treści 

można wykonać w popularnych edytorach tekstu, takich jak Microsoft Word 2007 czy edytor tekstu Writer darmowego pakietu oprogramowanie 

biurowego OpenOffice. 


